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"Aproveitarnentn
ocmômicoandou
esctUeCido" • '
,A fmbrapa do AmazonM
tem umaulina-piJoto no
~mpO Úperimental do rio
Urubu. há 154 quilôlll8tl'M ,
de Manaus, onde existe a
prod~o de biodieseJ pelo
método de trasesterifica-
ção etllica. ~ outras pala-
vras misturamos p óleo, de
dendê com et,8nol e aoda,
téndo como resuJtado biodI-
sei e glicerlna. Ji o biodi.eI
feito palaAcroPaIma, AO Pa-
ri, , do NIfduo do retino dó
6Jeo, um 'cicio graxa livra.

O aproveitamento ~
n6mico deau cuftui'l andou
esquecido, mas ganhou
ça com Plano NacicaI da
Produçio e Uso de Biodie-
sel Eua combuativel •••
•••• é umfato concreto•.
hoje, ná.bdmba • um po.-
to. 3%, é biodieSeJ.. ~ aI&D
compulsório, que já está na
matrii energética bfulIeira
e tem a vantagem de nt-
nawáveI~opa~'
nico emitido " CIIpIIndo
pelá pIaniaa: Alémdiuo, a
cuIura do deodi 6 aociIt.
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Embrapa A 'rente o anO todo, protege o • ma]!Ónia Ocid

solo e tem mercado garanijj SIN enta /
do na bola de vaJores, ot.[ - S/BlI OTE CA
l8ja o óleo de dendê é uma1l--------_~.:.. __ J
commoditJe. Na última quin- '
ta-feira o preço da toneiada •••
atava em R$ 2,7 mil. Outro
aapecto poaitivo é de Inte-
riorizaçio do homem ao
. canpo, poiaexige baixa me-
CIIIlizaçIo. Uma pessoa po-

~ ....~
.dendU)'~ __ Com·
• .-crawa da Colá da Gul-
nf e 01 primeiros plantios
estio na c:otta da Bahia.
,Portanto, eatamos falando
de Um. cultura de majs de
400 anos. que. Intrinaec.
mente, faz parte ,da noss,a
cultura.

~ fim, no q••••diz rea-
peito ao ~ a Em-
brápa preconiza o uso de
"- JIteradaa para o plan-
tio: Veja que o Governo do'
~ diz que 98" c:!a nos-

prnerva-
.ca. poIhntD sobram ~
que foram aJterados pela
-.;io do horntnL&ae 2"
Iomam 2'mOh6el de hect.
rei, é muita terra. No Pará,
que concentra 85" da pro-
ituçio MCiana~ tem qricul-
tor pnhancto entre R$ 1,2 e
R$1.9 mil por mês com um
módulo de produção de
apenas10h~
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